
โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211732962 นายปกรณ์ แกว้ค าแพง สามญั - LNG550 , LNG600 -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (วศ.ม.) - (นอกวนั - เวลาราชการ และ/หรือวนัเสาร์ - อาทิตย)์

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211733582 นางสาวนันท์นภัส องักนิันท์ สามญั
ENV511 , ENV512 , ENV513 

, ENV514
LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวชิาและการค้นควา้อสิระ 6 หน่วยกติ)

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

3. ENV513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (HYDRAULICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS)

4. ENV514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (UNIT OPERATIONS AND PROCESSES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (วศ.ม.) - (วนัเสาร์ - อาทิตย)์

วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ

1. ENV511 เคมส่ิีงแวดล้อมพื้นฐาน (BASIC  ENVIRONMENTAL CHEMISTRY )

2. ENV512 จลุชวีวทิยาส่ิงแวดล้อมพื้นฐาน (BASIC ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY)

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมอตุสาหการ

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211732024 นางสาวพิมณดา จนัทร์มดั สามญั - LNG550 , LNG600 -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการผลิต (วศ.ม.) - (วนัเสาร์ - อาทิตย)์

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211732843 นายศิร์รัฐ โรจน์ภิรพงศ์ ทดลองศึกษา - ยกเวน้การเรียน -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหต ุ นักศึกษาทดลองศึกษา ระดับปริญญาโท หมายถงึ  นักศึกษาที่มหาวทิยาลัยรับเขา้ศึกษาโดยมเีง่ือนไขวา่ ภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบ

ให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่่ ากวา่ 3.00 จงึจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญัได้ หรือมเีง่ือนไขอื่นตามที่ภาควชิาและ/หรือคณะก าหนด

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วศิวกรรมเคร่ืองกล (วศ.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) - (วนั - เวลาราชการ)

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

วศิวกรรมศาสตร์

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211732261 นายกษิดิศ มั่งค่ัง สามญั - LNG550 , LNG600 -

2 632211732321 นางสาวณัฏฐณิชา สกลอารีย์ สามญั - LNG550 , LNG600 -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วศิวกรรมโยธา (วชิาเอกวศิวกรรมโครงสร้าง) (วศ.ม.) - (วนั - เวลาราชการ)

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

วศิวกรรมศาสตร์

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211733661 นางสาววรณัน สัณห์วญิญู สามญั - LNG550 , LNG600 -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วศิวกรรมโยธา (วชิาเอกวศิวกรรมขนส่ง) (วศ.ม.) - (วนั - เวลาราชการ)

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

วศิวกรรมศาสตร์

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211732261 นายกษิดิศ มั่งค่ัง ทดลองศึกษา CVE385 , CVE382 LNG550 , LNG600 -

2 632211732321 นางสาวณัฏฐณิชา สกลอารีย์ ทดลองศึกษา CVE385 , CVE382 LNG550 , LNG600 -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหต ุ นักศึกษาทดลองศึกษา ระดับปริญญาโท หมายถงึ  นักศึกษาที่มหาวทิยาลัยรับเขา้ศึกษาโดยมเีง่ือนไขวา่ ภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบ

ให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่่ ากวา่ 3.00 จงึจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญัได้ หรือมเีง่ือนไขอื่นตามที่ภาควชิาและ/หรือคณะก าหนด

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

วศิวกรรมโยธา (วชิาเอกวศิวกรรมทรัพยากรน้ า) (วศ.ม.) - (วนั - เวลาราชการ)

วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ

1. CVE382 วศิวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

2. CVE385 อทุกวทิยา (HYDROLOGY)

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

วศิวกรรมศาสตร์

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 4 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632211731681 นายสุริยา สิทธพิงษ์ สามญั - LNG550 , LNG600 -

2 632211731682 นายปณัฐพงษ์  นนทะโคตร สามญั - LNG550 , LNG600 -

3 632211732262 นายธนากร ฤทธเิลิศ สามญั - LNG550 , LNG600 -

4 632211733661 นางสาววรณัน สัณห์วญิญู สามญั - LNG550 , LNG600 -

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา (วชิาเอกวศิวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์) (วศ.ม.) - (วนัเสาร์ - อาทิตย)์

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบ 1)

ปริญญาโท

วศิวกรรมศาสตร์

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา วศิวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดบั เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วชิำปรับพ้ืนฐำนของภำควชิำ วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632213432461 นายสิทธริาช ใจเกง่ดี สามญั - LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 1

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทเีอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทา่นั้น หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ตัง้แต่วนัที่  30 กันยำยน - 29 ตุลำคม 2563
- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิใ์นกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเ์ข้ำศึกษำ ที่ได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี

ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบกนัยายน)

ปริญญาโท

วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมไฟฟ้า (วศ.ระบบควบคุมฯ) (วศ.ม.) - (วนั - เวลาราชการ)

วชิำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php



